
 ترامپ: پیش از سفر نتانیاهو به واشنگتن 
از معامله قرن رونمایی می کنم

 اختصاص 1800 میلیارد تومان 
برای جبران خسارت های سیل در سیستان و بلوچستان

رئیس جمهور امریکا  بینالملل
گفت که پیش از سفر 
 نخس�ت وزیر رژیم  صهیونیس�تی به واشنگتن، 
 از معامل�ه ق�رن رونمای�ی خواه�د ک�رد. 
 یکی از رس�انه های این رژیم هم به بخش     هایی 
اس�ت.  ک�رده  اش�اره  ط�رح  ای�ن  از 
به نوش��ته خبرگزاری رویترز، دونالد ترامپ قرار است 
سه     شنبه با بنیامین نتانیاهو دیدار کند. رئیس جمهور 
امریکا گفته که فلسطینی     ها ممکن اس��ت در ابتدا به 
این طرح واکنش منفی نشان دهند، ولی این طرح به 
نفع آنها است. ترامپ همچنین گفت که دولت وی در 
این مورد، صحبت مختصری با فلسطینی     ها داشته و باز 
هم با آنها گفت وگو خواهد کرد. پیش از این هم »تایمزاو 
اسرائیل« از احتمال رونمایی قریب الوقوع معامله قرن 
در واشنگتن خبر داده بود.  کانال تلویزیونی ۱۲ رژیم 

صهیونیستی پنج  شنبه شب اعالم کرد که به بند    هایی از 
این طرح دست یافته است. مواردی مانند عدم سیطره 
فلسطینی     ها بر مرزها ، تسلط کامل رژیم صهیونیستی 
بر ش��هر قدس که در این صورت، فلس��طینی     ها تنها 
نمایندگی نمادین در این شهر خواهند داشت، تسلط و 
کنترل رژیم صهیونیستی بر دره اردن و همچنین منطقه 
»ج« و احتمال اسکان شمار کمی از آوارگان فلسطینی 
در س��رزمین های اش��غالی از جمله مواردی هستند 
که این رسانه صهیونیس��تی تحت عنوان پیشنهادی 
سخاوتمندانه به آنها اش��اره کرده اس��ت.  با این حال 
امریکا گزارش های منتشر شده درباره جزئیات و زمان 
اعالم معامله قرن را تکذیب و اعالم کرده است که این 
گزارش     ها گمانه زنی بیش نیست. سخنگوی تشکیالت 
خودگردان فلسطین نیز به اخبار و ادعا    ها واکنش نشان 

داد و در مورد اقدامات خالف قانون امریکا هشدار داد. 

معاون رئیس جمهور و  اقتصادی
رئیس سازمان برنامه 
و بودجه کشور گفت: هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای 
جب�ران خس�ارت زیرس�اخت های سیس�تان و 
بلوچستان ناشی از سیالب تخصیص یافته است. 
به گزارش ایسنا، محمد باقر نوبخت شامگاه پنج  شنبه 
در شورای برنامه ریزی و توسعه سیستان و بلوچستان 
که در زاهدان برگزار شد، اظهار داشت: ۴۴هزار و ۲۰۰ 
میلیارد تومان برای طرح های عمرانی در۹ ماهه امسال 
در کشور پرداخت ش��ده، در حالی که مجموع هزینه 

سال گذشته ۴۳ میلیارد تومان بوده است. 
وی بیان کرد: از این میزان هزار و ۱۰۰میلیارد تومان 
وام با کارمزد پایین و ۷۰۰ میلیارد تومان وام بالعوض 
برای بهسازی و ساخت منازل روستاییان خسارت دیده 
از سیالب در جنوب سیستان و بلوچستان اختصاص 
یافته است.  معاون رئیس جمهور گفت: میزان خسارت 

برآورد شده ناشی از سیالب در کشور ۳۸هزار میلیارد 
تومان بوده که تاکنون ۲۰هزار میلیارد تومان تخصیص 

یافته و پرداخت شده است. 
وی اف��زود: پرداخت های مورد نی��از در بخش جاری 
کشور انجام شده و در بخش عمرانی هم ۴۴ هزار و ۲۰۰ 
میلیارد تومان برای طرح های عمرانی در ۹ماهه امسال 
در کشور پرداخت شده است.  نوبخت بیان کرد: تا پایان 
س��ال آینده هزار و ۳۰۰ کیلومتر راه آهن را در کشور 
تأمین بودجه می کنیم و تحویل می دهیم که راه آهن 

چابهاربه زاهدان یکی از این طرح هاست. 
در پای��ان این نشس��ت تفاهمنامه ای برای س��اخت 
۱۴هزار و ۱۰۰ واحد روس��تایی، ۲۱ واحد ش��هری، 
 ترمیم ۸هزار واحد شهری و روستایی، احداث و ترمیم 
5هزار واحد دامی و تهیه لوازم معیشتی ۱۱ هزار واحد 
مسکونی تا پایان س��ال ۹۹ با همکاری دولت، بنیاد 
مسکن و استانداری سیستان و بلوچستان امضا شد. 

قوی شدن ایران به عنوان تنها راه 
ایستادن در مقابل جهانخواران، 
قداره بن��دان و تروریس��ت های 
جهان راهبردی بود که حضرت 
امام در س��ال آخر حیات ش��ان 
گوشزد کردند. آن روز که شوروی 
س��ابق هنوز فرو نپاش��یده بود، 
مطالبه امام »رسیدن مسلمانان 
به مرز قدرت س��وم جهان « بود 
و امروز زمینه ب��رای تحقق این 
راهبرد مهیاتر اس��ت. امام عالوه بر ایران بر قوی شدن جهان 
اسالم نیز اصرار داشتند و غرب را دشمن بالقوه همه مسلمانان 
می دانستند. اکنون و پس از ۳۰سال رهبر انقالب باز تنها راه را 
قوی شدن دانستند، چرا که طرف مقابل جز قدرت، روش و زبان 

دیگری را نمی فهمد. 
برای قوی شدن باید ارکان آن را به درستی شناخت و در عین 
حال امکان آن را نیز بررسی نمود. حجتی که امکان قوی شدن 
را باورپذیر می کند، حرکت چهل ساله ملت ایران از یک کشور 
وابسته به کشوری است که با موش��ک بومی و با قدرت و دقت 
حداکثری مراکز نظامی بزرگ ترین قدرت  نظامی- اقتصادی 
جهان را هدف قرار می دهد. ۴۰سال گذشته به ما می گوید قوی 
شدن ممکن است، به ش��رط آنکه به الزامات آن پایبند باشیم. 
ممکن است برای قوی شدن ایران، دهها دلیل شمرده شود و 
همه آنها هم قابل قبول و توجیه پذیر باشند. اما اگر قوی شدن 
را جامع االط��راف و همه جانبه ببینیم باید آمی��زه ای از ثروت، 
معنویت و ارتباطات را با هم ببینیم و وجوه افتراق قدرتمند شدن 
ایران یا مسلمانان با قدرتمند شدن جهان غرب را به عنوان وجه 
هویت بخش مدنظر داشته باشیم. قدرتمند شدن ایران از همان 
معبر و مسیری که غرب به آن رسیده است نه تنها آفت است که 
افتخارات گذشته ملت ایران را به منفعت طلبی، سلطه طلبی و 
جهانخواری تقلیل خواهد داد. لذا باید مدل بومی قوی شدن را 
طراحی نمود که در آن هم شاخص های قدرتی که طرف مقابل 
آن را می فهمد، لحاظ شود و هم عواملی که استحکام ساخت 

درونی را به ارمغان می آورد وجود داشته باشد. 
با این مقدمه می توان مهم  ترین ارکان و شاخص های رسیدن به 

ایران قوی را اینگونه برشمرد:
۱- »اقتصاد- س��الح«: اقتصاد مولد و کارآمد به همراه سالح 
بازدارنده و تفوق یاب از مهم  ترین ارکان قدرت هستند. قدرت 
بازدارندگی و عدم وابستگی اقتصادی، پیش نیازهای استقالل 
سیاسی، قدرت ملی و تنظیم دشمنان است که اگر هر دو باهم 

نباشند، نتیجه تمام کننده نخواهد داشت. 
 ۲- ایمان ب��ه تحقق وعده ه��ای اله��ی و مجهز ب��ودن به این 
سالح – که تاکنون ما را به نقطه فعلی رسانده است – از عناصر 
بومی قدرت ملت ایران است. عنصر معنویت، جهاد، شهادت، عبور 
از منافع فردی و فدا شدن برای ملت و جامعه و ایران و در یک کلمه 
پیشقراوالنی از جنس آیت اهلل خامنه ای و شهید سلیمانی می تواند 
این بعد قدرت را تقویت نماید. مبارزه با این بُعد از قدرت ملت ایران 
سال    ها زودتر از جنگ اقتصادی شروع شد و هنوز ادامه دارد. اما 
هنوز هسته سخت ایمانی و فرهنگی ملت ایران دست نخورده 
است که باید تقویت شود. دولت ارزش گرا در تحقق و گسترش 

این قدرت می تواند بسیار مؤثر باشد. 
۳- پیوستگی با امت اس��المی از دیگر ارکان قدرت ملت ایران 
است. ایران جزیره نیس��ت. ایران امروز بخشی از ملت اسالمی 
است که دغدغه پاک کردن آلودگی های جهان اسالم از سلطه 
استعمار غرب و صهیونیزم را دارد. دست ایران باید همیشه در 
دست امت اسالمی باشد تا »جغرافیای قدرت« در شعاع و افق 
وس��یع تر و بلندتری درک ش��ود. حضرت امام بر تولید چنین 
قدرتی تأکید داشتند و آن را »آزادسازی انرژی متراکم جهان 
اسالم « می دانس��تند. به همین دلیل حل مسائل با عربستان 
سعودی و دیگر کشورهای اس��المی به رغم میل استکبار باید 

هرچه زودتر انجام پذیرد. 
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درحاشیه تظاهرات مردم عراق علیه حضور نظامی امریکا

قیام عراق برای  انتقام سخت
 میلیون ها عراقی دیروز با حضور در خیابان های بغداد، با شعار »نه به امریکا«، خواستار اخراج نظامیان خارجی از خاک کشورشان شدند. 

شرکت کنندگان پالکاردهایی در دست داشتند که روی آن خطاب به نظامیان امریکایی نوشته شده بود»عراق را ترک کنید تا زنده بمانید«
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